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We zijn er bijna: op naar de 338 deelnemers!
• Momenteel participeren 330 patiënten in de RACE studie.
• We hebben voornamelijk nog ORC patiënten nodig om de inclusie te voltooien.
• Momenteel zijn 152 van de uiteindelijke 169 ORC patiënten geïncludeerd.
• Wij hopen de huidige inclusietrend samen met u voort te zetten!

Heeft u al een RACE taart?

Publicatie in BMC Cancer!

• Bij 15 inclusies ontvangt u de RACE taart.
• De afgelopen periode hebben het
Antonius Sneek, Franciscus, ErasmusMC
en Zuyderland een taart ontvangen!

• Goed nieuws, het RACE studieprotocol is
geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift
BMC Cancer!

Aantal RACE deelnemers (RARC en ORC)
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Validatie vragenlijsten
• De Bladder Cancer Index (BCI) en de FACT-Bl-Cys zijn
inmiddels volgens internationale richtlijnen vertaald.
• Momenteel werken we aan de analyses om de validiteit en
betrouwbaarheid van de vragenlijsten vast te stellen.

• Binnenkort start een samenwerkingsproject
tussen RACE onderzoekers en LOGEX.
• Tijdens dit project gaan we klinische
indicatoren en kosten gerelateerd aan
radicale cystectomie analyseren.
• Deze klinische indicatoren en kosten worden
verzameld door LOGEX middels bestaande
benchmark productiecijfers (deze worden al
standaard geregistreerd).
• Voorlopig zullen deze anonieme data niet
aan RACE data worden gekoppeld.
• Uiteraard brengen wij u graag t.z.t. op de
hoogte van de resultaten. Bij vragen of
opmerkingen over dit project, neem dan
gerust contact op met prof. dr. Maroeska
Rovers of drs. Carl Wijburg via
RACE@rijnstate.nl.

Genietend van de nazomer kunnen we hopelijk de inclusie voltooien!
U kunt tijdens de komende periode gewoon patiënten blijven
includeren voor RACE!
RACE Contactgegevens
E RACE@rijnstate.nl
W www.racestudie.nl
T @RACEstudie
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